Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
zaprasza do udziału

w konkursie ofert na wynajem estrady, nagłośnienia i oświetlenia wraz z
obsługą imprezy Święto Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2022

I. Organizator
Centrum

Kultury,

Adres:

ul.

Sportu

Mickiewicza

i

Turystyki
4,

w

34-130

Kalwarii

Zebrzydowskiej

Kalwaria

Zebrzydowska

tel. 33 873 37 71, strona: www.ckstkalwaria.com
1. Nazwa i termin imprezy: „Święto Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2022"
30.07.2022 r. od godz. 15:00 do godz. 23:30
2. Teren imprezy: Kalwaria Zebrzydowska – parking przy stadionie sportowym, ul.
Mickiewicza 16 z wyłączeniem kortów tenisowych
II . Zakres usługi
- zabezpieczenie profesjonalnej, zadaszonej, osłoniętej z 3 stron sceny o wymiarach min. 10 m x 12
m, posiadającej aktualny atest bezpieczeństwa użytkowania oraz spełniającej ridery zespołów,
m.in.: Bogusław Morka, Sarsa
- Zabezpieczenie profesjonalnego nagłośnienia wraz z obsługą spełniającego wymogi scenariusza
imprezy, w tym nagłośnienia zespołów (m.in. Bogusław Morka, Sarsa)
- Zabezpieczenie profesjonalnego oświetlenia wraz z obsługą spełniającego wymogi
scenariusza imprezy, w tym oświetlenia zespołów (m.in. Bogusław Morka, Sarsa)
-zapewnienie agregatu prądotwórczego, mającego stanowić zabezpieczenie w razie problemów
z przyłączem lokalnym,
-zapewnienie barierek ochronnych lekkich (100 mb) okalających frontową część sceny, oraz jej
boki, prowadzących do stanowiska realizatora tunelem komunikacyjnym, osłaniających z
wszystkich stron stanowisko FOH.
Integralną część zaproszenia do składania ofert stanowią ridery techniczne artystów.
III.Kryteria wyboru ofert
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Organizatora imprezy, który dokona wyboru oferty
najlepiej

służącej

realizacji

usługi.

IV. Procedury związane z ofertą
1. Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 w Centrum Kultury, Sportu i
Turystyki, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, z dopiskiem: „Wynajem estrady,
nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą imprezy Święto Gminy Kalwaria Zebrzydowska 2022"

osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu do Organizatora). Jednocześnie oferty
prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@ckstkalwaria.com.
2. Organizator konkursu dokona wyboru oferty w dniu 15.06.2022 r. o godzinie 14.00 w Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 4.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o podjęciu współpracy najpóźniej w dniu 20.06.2022 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia konkursu bez podania
przyczyn.

